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Sammandrag 

I uppsatsen undersöks migrationsrelaterad språklig variation i skönlitteratur som har använts i 

didaktiska sammanhang. Syftet med uppsatsen är dels att visa hur migrationsrelaterad språklig 

variation i skönlitteratur framställs, dels att undersöka om litteraturen kan användas som språklig 

kunskapskälla i gymnasieundervisning. Det undersökta materialet är Sara Kadefors Fågelbovägen 

32 (2006) och Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött (2003). Replikerna från fiktiva karaktärer med en 

migrationsrelaterad bakgrund har sammanställts och analyserats med hjälp av morfo-syntaktiska 

analyser, vilka har relaterats till processbarhetsteorin. 

Resultaten visar att samtliga fiktiva karaktärer, vars språk alltså är konstruerat av respektive 

författare, har kommit tämligen långt i sin andraspråksutveckling. Resultaten visar även att 

författarna till böckerna använder brott mot V2-regeln flitigt när karaktärerna talar 

andraspråkssvenska eller multietniskt ungdomsspråk; detta regelbrott gäller när huvudsatsernas 

fundament inte består av ett subjekt. Regeln har visat sig vara svår för svenskinlärare att lära sig. 

Ändå dras slutsatsen att Hassen Khemiri och Kadefors förmodligen använder brott mot V2-regeln 

av stilistiska skäl eftersom dessa grammatiska brott förekommer betydligt oftare än andra 

standardavvikande konstruktioner. I uppsatsen konstateras även att verken kan användas som 

språkliga kunskapskällor men att undervisande lärare bör diskutera och problematisera den 

migrationsrelaterade språkliga variationen i den undersökta litteraturen om språket ska kunna 

användas som kunskapskälla.  

Uppsatsen är tänkt att fungera som ett komplement till tidigare forskning om migrationsrelaterad 

språklig variation i skönlitteratur. Anledningen till detta är att tidigare forskare främst har undersökt 

multietniskt ungdomsspråk i skönlitteratur, medan denna studies material framför allt består av 

skönlitterära repliker författade på konstruerad andraspråkssvenska.   

 

 

Nyckelord: 

Processbarhetsteorin, migrationsrelaterad språklig variation, skönlitteratur, performans, 

automatisering.  
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1 Inledning 

I Sverige har det svenska språket sedan länge haft en dominerande ställning. Dess hegemoni har 

varit så stark att Sverige faktiskt har ansetts enspråkigt (Lainio 2013:274) och svenskan 

lagstadgades som huvudspråk först 2009. En bidragande orsak till bilden av Sverige som enspråkigt 

är att minoritetsspråken i Sverige har influerat svenskan i väldigt låg grad (Josephson 2004:62). 

Ytterligare en anledning är att minoriteters rätt att uttrycka sig på modersmålet har motarbetats 

aktivt som en följd av språkpolitiska beslut (Melander 2013:326). Den tilltagande globala 

migrationen och en mer mångfaldstillvänd språkpolitik har dock ändrat den rådande synen på 

Sveriges språk. 

De senaste decennierna har det blivit allt tydligare att Sverige i själva verket har en utpräglad 

språklig mångfald (Lainio 2013:274; Bijvoet & Fraurud 2013:369; Ganuza 2008:157). Språkformer 

som avviker från standardsvenskan har alltid funnits inom de svenska gränserna men 

flerspråkigheten, inlärningen av svenska som andraspråk och multietniskt ungdomsspråk har blivit 

allt mer påtagliga. Ett tydligt genombrott för en standardavvikande svenska var när Latin Kings slog 

igenom med sitt debutalbum Välkommen till förorten (Källström 2004:148). Därefter har svenska 

som bryter mot standardnormen blivit allt vanligare i såväl musik- som litteratur- och dramagenrer 

(ibid.).  

Den svenska skolan står således inför uppgiften att lära ut kunskaper om ett majoritetsspråk (jfr 

Skolverket 2011:161, 183) som den senaste tiden har fått nya varieteter och fler inlärare. Till sin 

hjälp kan lärarna ta skönlitteratur, vilket Skolverket ålägger lärarna att använda. I Skolverkets 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 poängteras det 

nämligen att skolan har till uppgift att presentera skönlitteratur på ett sådant sätt att den kan 

användas som ”källa till kunskap, självinsikt och glädje” (2011:9). Ett antagande skulle kunna vara 

att skönlitteraturen som används i undervisningen delvis kan fungera som en kunskapskälla vad 

gäller muntlig svenska. Ett sätt att göra detta på kan vara att ge migrationsrelaterad språklig 

variation, alltså svenska som andraspråk och multietniskt ungdomsspråk (se avsnitt 2.2.1 för 

definitioner av dessa begrepp), utrymme i svenskundervisning genom lämpliga val av skönlitteratur. 

Detta är ingen oviktig uppgift eftersom ”svenska med något utländskt” (Bijvoet & Fraurud 

2013:370) har associerats med negativa uppfattningar om dess talare (Bijvoet & Fraurud 2013:369). 

I bästa fall kan läraren stärka identiteten hos utsatta elever som talar standardavvikande genom att 

uppmärksamma deras och andra språkliga varieteter som avviker från standardsvenskan.  

Men hur framställs egentligen svenska som andraspråk och multietniskt ungdomsspråk i 

skönlitteratur som används i gymnasieundervisning? Kan denna litteratur bidra till att ge en mer 

nyanserad bild av inlärare av svenska som andraspråk och talare av multietniskt ungdomsspråk? I 
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denna uppsats undersöks om böcker som läses i didaktiska sammanhang ger en rättvis bild av 

svenska som andraspråk, hur multietniskt ungdomsspråk i skönlitteratur kan relateras till 

processbarhetsteorin samt om böckerna kan användas som kunskapskällor när migrationsrelaterad 

språklig variation ska diskuteras i undervisningssammanhang.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur muntliga repliker på konstruerad migrationsrelaterad 

språklig varietet i skönlitteratur framställs och att undersöka om denna litteratur kan användas som 

språkliga kunskapskällor i skolundervisning. Det analyserade materialet kommer att relateras till 

processbarhetsteorin, en modell för grammatisk språkutveckling, som presenteras närmare i avsnitt 

2.1.1. 

Syftet undersöks med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Överensstämmer de syntaktiska utvecklingsnivåerna i de skönlitterära karaktärernas 

andraspråkssvenska med den språkutveckling som processbarhetsteorin beskriver, eller 

avviker språkbruket från denna teori? 

 Framställs de morfologiska utvecklingsnivåerna hos samma karaktärers andraspråkssvenska 

som realistiska om man relaterar deras repliker till processbarhetsteorin eller finns det 

avvikelser i språkanvändningen? 

 Processbarhetsteorin appliceras oftast på andraspråk. Kan man även relatera eventuellt 

multietniskt ungdomsspråk som hittas i materialet till processbarhetsteorins 

utvecklingsstadier? 

 Kan böckerna användas som kunskapskällor vad gäller migrationsrelaterad språklig 

variation? 

1.2 Avgränsning 

När människor samtalar aktiveras flera kommunikativa färdigheter hos talaren för att budskapet ska 

nå fram. Språkforskarna Bachman och Palmer (1996:67) räknar med att dessa färdigheter kan 

kategoriseras som två komponenter: språkliga färdigheter och en strategisk kompetens. Även de 

språkliga färdigheterna kan delas in i två grupper; de finns i form av en organisatorisk och en 

pragmatisk kompetens. Den organisatoriska kompetensen rör talarens förmåga att strukturera 

språket korrekt på en grammatisk och en textuell nivå medan den pragmatiska kompetensen handlar 

om hur diskursen skapas och tolkas utifrån texters betydelser (Bachman & Palmer 1996:67 ff.). 

Modellen för de båda språkliga färdigheterna har vunnit gehör hos många forskare och presenteras 

bland annat i Eklund Heinonen (2009:46) och Abrahamsson och Bergman (2005:14 f.). Den andra 

komponenten är den strategiska kompetensen. Med hjälp av denna kompetens kan kommunikativa 
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problem lösas genom att utsagor upprepas eller omformuleras (Eklund Heinonen 2009:46). Den 

strategiska kompetensen kan därigenom ses som en uppsättning metakognitiva komponenter 

eftersom den kräver samverkan mellan de ovan nämnda färdigheterna: den organisatoriska och den 

pragmatiska kompetensen (Bachman & Palmer 1996:70). 

I denna uppsats undersöks samtal endast utifrån en av kompetenserna, nämligen den 

organisatoriska kompetensen. Även inom denna kompetens har analyserna begränsat sig till den 

grammatiska kompetensen. Således kartläggs de skönlitterära karaktärernas andraspråkssvenska 

endast ur en aspekt, trots att kompetenserna samverkar i kommunikativa situationer och inte 

ensamma utgör grunden för hur en inlärares kommunikativa färdigheter uppfattas (jfr Eklund 

Heinonen 2009:49). Uppsatsens begränsade omfång är anledningen till att jag har fokuserat på de 

morfo-syntaktiska kartläggningarna. Således har jag inte undersökt ordförrådet hos de fiktiva 

karaktärerna, trots att en lexikal analys säkert skulle visa på ett konstruerat språk som tydligt skiljer 

sig från standardsvenskans ordförråd.  

Vidare bör begreppen kompetens och performans redas ut. Den generativa grammatikern Noam 

Chomsky menar att man bör göra en tydlig distinktion mellan dessa båda begrepp. Han slår fast att 

kompetensen gäller talarens implicita kunskaper om språket medan performansen gäller själva 

användningen av språket (Chomsky 1965:4). Manfred Pienemann som grundade processbarhets- 

teorin, den teori denna uppsats utgår ifrån, menar emellertid att dessa två begrepp inte behöver 

särskiljas eftersom kompetensen synliggörs genom performansen (Pienemann 1998:42). I 

föreliggande uppsats undersöks replikerna från skönlitterära karaktärer som talar en migrations- 

relaterad språklig variation. Därmed analyseras hur karaktärernas grammatiska kompetens kommer 

till uttryck i deras performans. De fiktiva karaktärernas faktiska grammatiska kunnande undersöks 

alltså inte vilket kan tyckas något orättvist eftersom tal alltid äger rum i diskursiva sammanhang 

som påverkar talaren och som kan innehålla distraktioner (Hammarberg 2013:38).   

1.3 Disposition 

Ovan presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsning i kapitel 1. I kapitel 2 redogörs 

det för tidigare studier inom andraspråksforskningen som varit av relevans för denna studie. Avsnitt 

2.2 är indelat i sex delar som tillsammans ger en översiktlig bild av tidigare forskning utifrån denna 

studies frågeställningar. Sedan presenteras det undersökta materialet i kapitel 3. Detta kapitel 

rymmer även en grundlig redogörelse för metoden som har använts för att få fram resultatet. 

I kapitel 4 redovisas undersökningens resultat. Resultaten sammanfattas och diskuteras därefter i 

kapitel 5, ett kapitel som även rymmer de slutsatser som kan dras utifrån resultaten. I kapitel 6 ges 

förslag på vidare forskning utifrån denna studies resultat.  
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2 Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs i detta andra kapitel inom vilken teoretisk ram föreliggande undersökning 

utförs. Därefter presenteras tidigare forskning, utifrån vilken metoden utformas och vilken 

resultaten relateras till.  

2.1 Teoretisk ram 

Denna undersökning knyter an till det kognitiva paradigmet genom att det analyserade materialet 

utgår från processbarhetsteorin. Visserligen undersöks utdrag ur kommunikation vilket skulle kunna 

motivera ett interaktionellt perspektiv i denna uppsats (jfr Hammarberg 2013:59–65). Men  det är 

den grammatiska utvecklingen som är föremål för analyserna och undersökningen kan därför sägas 

tillhöra andraspråksforskningens kognitiva paradigm.    

2.1.1 Processbarhetsteorins framväxt och tillämpbarhet 

Under lång tid fokuserade andraspråkslärare på att rätta sina inlärares språkliga felaktigheter. 

Misstagen sågs som ”dåliga vanor” (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:13) som genom 

upprepade övningar kunde undvikas hos inläraren. Detta speglade den behavioristiska skolan som 

präglade den pedagogiska forskningen under 1900-talets första hälft (Abrahamsson 2009:31). Så 

småningom började flera forskare, oberoende av varandra, förstå att vägen mot inlärarspråket kunde 

analyseras som ett språksystem som stod på egna ben vilket kom som en reaktion mot 

behaviorismens ensidiga fokusering på misstagen. Man döpte inlärarens språk som rörde sig mot 

målspråket till interimspråk (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:13; Abrahamsson 2009:29). Men 

andraspråksinlärningen och interimspråkets närmande mot målspråket behövde man kunna beskriva 

systematiskt och detta är bakgrunden till att den tyska forskaren Manfred Pienemann utvecklade 

processbarhetsteorin i slutet av 1990-talet. 

Processbarhetsteorin beskriver den språkliga progressionen på både morfologisk och syntaktisk 

nivå och båda dessa nivåer är indelade i fem utvecklingsstadier. Stadierna inordnas i en 

implikationell hierarki vilket visar att interimspråket lärs in kumulativt (Pienemann 1998:315). 

Detta innebär att processandet av en konstruktion på ett givet stadium är en förutsättning för att 

inläraren ska kunna processa konstruktioner på stadiet ovanför (Pienemann 1998:48). När ett 

stadium sedan har processats övergår det till att automatiseras hos inläraren; denna vidareutveckling 

presenteras i avsnitt 2.1.2. Parallellt med automatiseringsprocessen går inläraren vidare med att 

processa utvecklingsstadier på en mer avancerad nivå (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:67).  
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I Tablå 1 presenteras längst till vänster de fem utvecklingsstadierna och i de två högra 

kolumnerna vad i svenskans morfologi och syntax som representerar de olika stadierna. Det första 

utvecklingsstadiet presenteras underst i tabellen vilket illustrerar den kumulativa inlärningen. 

 

Tablå 1 Processbarhetsteorins utvecklingsstadier (efter Abrahamsson 2009:125) 

Utvecklingsstadium Morfologi Syntax 

5.  Grammatisk information 

mellan satser; skillnad 

huvudsats/bisats 

Kongruens över 

satsgräns 

Negation + finit verb i bisats; icke-

inversion i indirekt fråga 

4.  Grammatisk information 

mellan fraser inom 

samma sats 

Kongruens inom satsen 

(predikativ) 

Finit verb + negation; Inversion 

vid framförställt adverb eller 

frågeord. 

3.  Grammatisk information 

mellan ord inom fraser 

Kongruens inom frasen 

(attributiv) 

Framförställda adverb och 

frågeord. 

2.  Lexikal morfologi Ordböjning (i t.ex. 

numerus, species och 

tempus) 

Kanonisk ordföljd 

1.  Ord/lemma Oböjda former Enstaka konstituenter; negation + 

konstituent 

 

Tablå 1 visar att det inte förekommer någon morfologisk böjning av orden vid processbarhets- 

teorins första utvecklingsstadium (en bil, *två bil);
1
 någon grammatisk information överförs alltså 

inte mellan orden. Eftersom inlärarens andraspråkliga repertoar är tämligen begränsad på denna 

nivå finns det inte heller mycket att säga om ordföljden. I de fall en negation uppträder placeras den 

före innehållsord (inte lura, inte idé). Denna struktur beskrivs som en universell tendens, vilket 

innebär att den förekommer i majoriteten av världens språk (Abrahamsson 2009:134).  

Det andra utvecklingsstadiet i Tablå 1 visar hur inläraren utvecklar sina ordböjningskunskaper. 

Bland annat kan substantivens genus, numerus och species samt verbens tempus processas (en 

cykel, *husar, tiden, köpte). Som exemplet visar måste strukturerna inte nödvändigtvis vara korrekta 

för att de ska anses processade. I inlärarens syntax utvecklas i det andra stadiet en kanonisk 

ordföljd. I dessa fall är SVO-ordföljden den vanligaste (han hade tröja) och som exemplet visar 

                                                 
1
 De exempel jag har angivit i parenteserna är i mestadels hämtade från den undersökta litteraturen, vilken presenteras i 

avsnitt 3.1.2. 
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innebär ordföljden att ett yttrande inleds med ett subjekt vilket i tur och ordning följs av ett finit 

verb och ett objekt. 

Därefter följer det tredje utvecklingsstadiet där kongruens inom fraserna kan identifieras hos 

inläraren (ett stort hus). Här ser man hur information från exempelvis nominalfrasers huvudord 

påverkar huvudordets attribut eftersom information mellan dessa konstituenter överförs. På 

syntaktisk nivå kan påståendesatser topikaliseras med adverb men detta görs utan att ordföljden 

förändras. Således uteblir inversionen trots ett framförställt adverb (*idag det var sista 

sommarlovsdagen). Inversion uppträder inte heller i frågesatser utan även här bibehålls SVO-

ordföljden trots att ett frågeord inleder utsagan (*vart hon tog vägen?). 

I Tablå 1 visas även hur det fjärde utvecklingsstadiet ter sig. Morfologiskt karaktäriseras denna 

nivå av att predikativ kongruens förekommer inom satsen. Således överförs information från 

nominalfrasen i subjektet till subjektiv predikativ i verbfrasen (hyrorna är dyra). Denna 

informationsöverföring gäller både för substantivets genus och numerus. Syntaktiskt kännetecknas 

detta utvecklingsstadium av att negationen nu placeras efter det finita verbet i huvudsatser och 

bisatser (*att jag vill inte sjunga vet du). Därtill börjar inversion tillämpas av inläraren när 

huvudsatser topikaliseras med adverb eller när frågesatser innehåller framförställda frågeord. 

Processbarhetsteorins sista utvecklingsstadium är det femte. Tablå 1 visar att inläraren behärskar 

morfologisk kongruens över satsgränserna (såna, som är hemlösa). Vad gäller den syntaktiska 

utvecklingen processas negationens korrekta plats efter det finita verbet i bisatser (Dom börjar 

prata på ett sätt som att man inte var människa). Därtill kan inläraren processa strukturen icke-

inversion i indirekt fråga (Förstår du hur jag känner). 

2.1.2 Automatiserandet av grammatiska strukturer 

För att stadium ska kunna sägas vara processat måste inläraren tillämpa en grammatisk regel 

systematiskt (Eklund Heinonen 2009:191). En systematisk tillämpning får inte vara en ihågkommen 

helfras (Håkansson 2013:152 f.); istället ska inläraren kunna uppvisa något slags kontrast, 

exempelvis att denna kan säga ett ord i både singular (häst) och plural (hästar). Pienemann valde att 

kalla detta för emergence criterion (1998:144) och på svenska har beteckningen 

uppträdandekriterium föreslagits av Håkansson (2013:152).  

Att en ny nivå är processbar och därmed finns i inlärarens kompetens innebär dock inte att 

strukturen kan användas felfritt. Faktum är att tillämpandet av inversion kan variera väldigt mellan 

olika inlärare så sent som två år efter kontakt med inlärarspråket (Håkansson 2013:160). Av denna 

anledning har man kompletterat det grammatiska processandet med inlärningsstegen automatisering 

och variation (jfr Pienemann 1998:59; Flyman Mattsson & Håkansson 2010:19) för att ge en 

bredare bild av en inlärares språkliga performans och se i vilken grad strukturer produceras korrekt. 
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Automatiseringen kan ske eftersom de processade strukturerna tar plats i inlärarens semantiska 

minne (Pienemann 1998:59).
2
 För att mäta om en struktur är automatiserad har det föreslagits att 

man ska undersöka minst tre olika datainsamlingar och se om strukturen har producerats korrekt i 

ungefär 80 procent av fallen (jfr Brown 1973:12). Det kan understrykas att det inte går att kräva en 

felfri talproduktion av en inlärare eftersom det inte är säkert att ens förstaspråkstalare lyckas med 

detta. Utelämnas emellertid strukturer när de måste finnas med räknas detta som ”en felaktigt 

producerad struktur” (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:70).  

Det slutgiltiga målet för andraspråksinläraren torde ändå vara att nå en sådan språkbehärskning 

att ett lyssnarvänligt språk kan produceras. För att åstadkomma detta krävs ett varierat språk. När en 

inlärares språkliga variation undersöks analyseras bland annat ordklassfördelning, vilka olika typer 

av formord som används och hur språket ser ut om man jämför med tidigare texter av samma 

inlärare (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:71 ff.). 

Kanske bör det understrykas att processbarhetsteorin i huvudsak beskriver hur språkliga 

strukturer på olika grammatiska nivåer processas, och inte hur de automatiseras eller varieras. 

Automatiseringen av grammatiska strukturer förekommer dock parallellt med att nya utvecklings- 

stadier processas och både automatisering och variation är viktiga delar i andraspråksinlärningen. 

Automatiseringen av de processade strukturerna kan ses som en förlängning av språkinlärningen 

och därför har jag valt att inkludera automatisering i denna uppsats trots att den inte primärt räknas 

in i teorin som denna undersökning knyter an till.  

2.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en översikt av forskningen kring hur svenska som 

andraspråk kan särskiljas från varieteter som påminner om andraspråkssvenska men som talas av 

personer med svenska som förstaspråk. Sedan redogörs det för processbarhetsteoretiska 

undersökningar av muntlig andraspråkssvenska och hur processbarhetsteorin kan relateras till 

multietniskt ungdomsspråk. Kapitlet fortsätter därefter med en kort presentation av forskning som 

rör dialog i skönlitteratur vilket följs av en redogörelse över forskning kring migrationsrelaterad 

språklig variation i skönlitteratur. Avslutningsvis presenteras vad Skolverkets styrdokument (2011) 

säger om användning av skönlitteratur i undervisning. 

2.2.1 Svenska som andraspråk eller varietet 

När andraspråkssvenska ska identifieras inser man snabbt att detta inte är oproblematiskt. Man 

måste nämligen särskilja svenska som andraspråk från varieteter som påminner om inlärarspråket 

men som talas av personer som har svenska som modersmål eller som har lärt sig svenska vid 

                                                 
2
 I det semantiska minnet lagras olika typer av fakta, exempelvis språkregler. Det semantiska minnet är en typ av minne 

som skiljer sig från det episodiska minnet inom vilket olika sorters upplevelser lagras (jfr Liljeqvist, 2006:145). 
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mycket tidig ålder. Ulla-Britt Kotsinas är en svensk forskare som relativt tidigt kartlade det som 

kom att kallas Rinkebysvenska efter talarnas egen benämning (Kotsinas 1994:144). Denna varietet 

har vuxit fram i bostadsområden präglade av etnisk mångfald och språklig heterogenitet men skiljer 

sig från svenska som andraspråk. Varieteten formas av dels lexikala element som kommer från 

andra språk än svenskan, dels förenklingar av fonologi och morfologi som kan liknas vid en 

”pidginiserad svenska” (Kotsinas 1994:140).  

Ellen Bijvoet och Kari Fraurud är andra forskare som har undersökt svenskans språkliga 

varieteter. Bijvoet och Fraurud (2013:374) har föreslagit att svenska med inslag av icke-svenskt 

språkbruk kan delas upp i tre kategorier när en språklig identifiering ska göras. För det första finns 

inlärarspråket svenska, vilket genom formella eller informella studier etableras hos inläraren. För att 

en individs språk ska kunna klassas som andraspråk bör språket dels vara inlärt efter modersmålet, 

dels användas som ett kommunikationsspråk av inläraren (jfr Abrahamsson 2009:13 f.). För det 

andra finns ett gruppspråk som inte sällan relateras till ungdomar bosatta i flerspråkiga områden 

som inte identifierar sig med det svenskspråkiga majoritetssamhället (Bijvoet & Fraurud 2013:374). 

Detta multietniska ungdomsspråk, som emellanåt alltså har kallats för Rinkebysvenska, kan även 

vara en språklig varietet i en talares repertoar; av denna anledning bör man inte automatiskt se 

multietniskt ungdomsspråk som ett uttryck för en talares identitet.  

För det tredje menar Bijvoet och Fraurud (2013:374) att man kan tänka sig att det ovan nämnda 

gruppspråket kan etableras som en sociodialekt när drag ur språket konventionaliseras och så 

småningom anammas av småbarn och vuxna i området. Denna sociodialekt fungerar då som något 

som varken kan knytas till andraspråksinlärning eller en särskild åldersgrupp, istället kan den 

markera talarnas ”lokala och sociala tillhörighet” (ibid.), tillhörigheter som dock kan vara tillfälliga. 

Forskningen kring denna tredje variant är emellertid något begränsad (ibid.).  

För att hålla isär svenska som andraspråk från övriga varieteter som avviker från 

standardsvenskan har jag valt olika benämningar i denna uppsats. För inlärarspråket behåller jag 

den etablerade termen svenska som andraspråk och för det identitetsmarkerande gruppspråket 

används Bijvoet och Frauruds (2013:374) beteckning multietniskt ungdomsspråk. I Bijvoet och 

Frauruds artikel presenteras även samlingsbegreppet migrationsrelaterad språklig variation 

(2013:370) och termen används i uppsatsen eftersom denna hypernym fyller funktionen att samla 

all svenska med något icke-svenskt, inklusive svenska som andraspråk, under ett begrepp.  

2.2.2 Processbarhetsteoretisk forskning rörande andraspråkssvenska 

Sedan processbarhetsteorin utvecklades har den kommit att presenteras av flera forskare i Sverige 

(Håkansson 2013; Salameh 2012:61 ff.; Abrahamsson 2009:122–130). Den första att pröva dess 

hållbarhet på svenska som andraspråk var skaparen Manfred Pienemann som i sin Language 
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processing and Second Language Development (1998:182–206) visar hur teorin kan appliceras på 

svensk morfologi och syntax.  

Året därpå kunde detta bekräftas när Gisela Håkansson tillsammans med Pienemann prövade 

teorin på svenska som andraspråk (Pienemann & Håkansson 1999). De båda forskarna valde att 

sammanställa 14 artiklar av svensk andraspråkforskning för att göra förutsägelser om svenskans 

morfologiska och syntaktiska former passade in i processbarhetsteorins utvecklingsstadier. 

Resultatet visade att teorin inte kunde motbevisas i någon av de undersökta artiklarna vilket får 

författarna att dra slutsatsen att ”the sizeable body of SLA research produced in Sweden […] lends 

to strong empirical support to processability theory” (Pienemann & Håkansson 1999:417).
3
  

Maria Eklund Heinonen är ytterligare en forskare som har relaterat sin forskning till 

processbarhetsteorin. I sin avhandling Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språk- 

färdighet hos vuxna andraspråkinlärare (2009) undersöker hon hur presumtiva studenter som 

genomfört det nationella, behörighetsgivande testet Tisus skiljer sig åt när de har fått godkänt 

respektive underkänt i provets muntliga del. Resultatet sattes sedan in i ett processbarhetsteoretiskt 

perspektiv. Eklund Heinonen visar att de godkända testdeltagarna i huvudsak hade korrekta belägg i 

det fjärde av processbarhetsteorins utvecklingsstadier medan de presumtiva studenter som 

underkändes i regel hade färre korrekta belägg på denna nivå (2009:103).  

2.2.3 Processbarhetsteoretisk forskning rörande multietniskt ungdomsspråk 

Processbarhetsteorin tillämpas i huvudsak på andraspråksutveckling eftersom den visar hur 

grammatiska strukturer av allt mer komplex karaktär processas av inläraren (se ovan i avsnitt 2.1.1 

för en utförligare redogörelse). Teorin kan dock även fungera som utgångspunkt för analyser av 

multietniskt ungdomsspråk. Detta utnyttjar bland andra Natalia Ganuza (2008) när hon i sin 

avhandling undersöker hur ungdomar från mångspråkiga områden placerar subjekt och verb i 

påstående-, fråge- och bisatser. Ganuza visar att bruk av rak ordföljd vid topikaliserade satser beror 

på demografiska, lingvistiska och sociopragmatiska faktorer (2008:153). Exempelvis används icke-

inversion i samtal ungdomar emellan, som ett sätt att uttrycka identiteten och som ett medel för att 

utmana skolans rådande diskurser (Ganuza 2008:152). 

Hur relateras då detta till processbarhetsteorin? Ganuza ger en beskrivning av hur svenska som 

andraspråk lärs in och i denna beskrivning inkluderas processbarhetsteorin. Hon beskriver även hur 

V2-regeln är något av det svåraste för en svenskinlärare att tillägna sig (2008:11). Av denna 

anledning blir processbarhetsteorins fjärde utvecklingsstadium på syntaktisk nivå svårt för 

svenskinlärare att automatisera. Vad gäller personer med svenska som förstaspråk är tillägnandet av 

omvänd ordföljd vid topikaliserade satser inga problem. Att uttrycka sin identitet genom att bryta 

                                                 
3
 SLA är en förkortning för swedish as second language, engelskans beteckning för svenska som andraspråk.  
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mot V2-regeln i satser som inte inleds med subjekt blir därför ett effektivt sätt att markera avstånd 

från majoritetsbefolkningen. Därigenom ger man även sken av att inte ha automatiserat det fjärde 

syntaktiska utvecklingsstadiet inom processbarhetsteorin.  

2.2.4 Dialog i skönlitteratur 

I skönlitteratur kan läsaren ofta hitta två textkategorier: relation och dialog. Relationen skulle kunna 

beskrivas som författarens röst medan de fiktiva karaktärerna kommer till tals genom dialogen (jfr 

Östman 1999:428). Carin Östman är en språkforskare som har undersökt dialoger i svensk skön- 

litteratur. Hon menar att dialoger, vilka byggs upp av karaktärernas repliker, har beskrivits som en 

textkategori mellan tal och skrift (ibid.); anledningen till detta är att man genom repliker i tryckt 

skönlitteratur avser efterlikna muntligt tal. Att skriva talspråkliga men läsliga repliker är emellertid 

inte okomplicerat. Detta kan bero på att skrift och tal bör ses som ”två helt olika system med sina 

respektive funktioner och förutsättningar” (Lagerholm 1996:14) och att det ena systemet (skrift) ska 

efterlika det andra systemet (tal). För att lyckas förmedla talat språk i skriven text kan författaren 

dock välja olika strategier: hen kan visa att en dialog förs genom typografiska markeringar; hen kan 

genom en stiliserad, talliknande skrift tydliggöra för läsaren att en dialog förs (Östman 1999:428).  

Oavsett hur författaren väljer att framställa de fiktiva karaktärernas tal står författaren inför valet 

att på någon språklig nivå markera talet. Östman (1999) jämför några svenska skönlitterära verks 

relation med deras repliker. Hon gör det genom att utgå från replikernas allmänna diskursmarkörer 

(så som avbrott i talet, ellipser och redundans), fonologiska och morfologiska markörer, syntaktiska 

markörer samt lexikala markörer (1999:430). Resultaten visar att de olika författarna mestadels 

använder allmänna diskursmarkörer för att göra skillnad på verkens relation och dialog; i övrigt är 

litteraturens relation och dialoger tämligen lika (1999:431–437). De skönlitterära dialogerna 

Östman undersöker förs på svenska. Nedan beskrivs vad forskning om dialoger på 

migrationsrelaterad språklig variation har kommit fram till. 

2.2.5 Forskning kring skönlitteratur med migrationsrelaterad språklig variation 

Att framställa språklig variation i skönlitteraturen är ingen nyhet. De Västerbottenbördiga 

författarna Sara Lidman och Torgny Lindgren använder i sina verk lokala dialekter från det 

norrländska inlandet och paralleller har dragits från Västerbottensskildringarna till nyare litteratur 

där språkbruket från mångspråkiga bostadsområden framställs (Källström 2003:101). Men vad har 

egentligen skrivits om hur migrationsrelaterad språklig variation är framställd i skönlitteraturen? 

Roger Källström är en forskare som har tittat närmare på ordföljden i romanen Ett öga rött samt i 

novellerna ”Elixir” och ”Borta i tankar”. I sin artikel ”Litterärt språk på tvärs” (2004) konstaterar 

han att språket i Ett öga rött inte speglar ”verkligt förekommande tal eller skrift” (Källström 

2004:150) och att det bara marginellt skiljer sig från ”standardspråklig litterär prosa” (ibid.). 
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Källström menar däremot att språket nyttjas i stilistiska syften och att språket gestaltar 

karaktärernas emotionella tillstånd. I samtliga undersökta verk har protagonisterna en flerspråkig 

bakgrund men Källström (2003; 2004) använder i huvudsak termen multietniskt ungdomsspråk när 

han diskuterar karaktärernas kommunikativa färdigheter. Dessutom tittar Källström (2003; 2004) 

främst på karaktärernas skrivna språk i verken; denna uppsats syftar istället på att granska muntlig, 

migrationsrelaterad språklig variation i skönlitteratur (se avsnitt 1.1). 

Även Monica Gomér (2008) har relaterat skönlitteratur till multietniskt ungdomsspråk. Liksom 

Källström undersöker hon i sin uppsats ”Shu len, vad händish” hur språket i novellen ”Borta i 

tankar” förhåller sig till autentiskt multientniskt ungdomsspråk. Av resultatet i uppsatsen framgår 

återigen att språket används för att beskriva huvudkaraktärens sinnesstämningar och att det 

dessutom blir ett medel för att forma och uttrycka identitet vilket görs tydligt eftersom novellens 

protagonist behärskar standardiserad svenska. 

Som framgår ovan berör tidigare forskning om skönlitteratur med migrationsrelaterad språklig 

variation framför allt multietniskt ungdomsspråk, alltså det gruppspråk som presenteras i avsnitt 

2.2.1. Att hitta undersökningar som analyserar skönlitteratur med andraspråkssvenska, det vill säga 

inlärarspråket, har emellertid varit svårt. Jag har även haft svårt att hitta undersökningar av repliker 

som är skrivna på konstruerad, migrationsrelaterad språklig variation. Därför är min förhoppning att 

denna uppsats ska bidra till att fylla det tämligen stora tomrummet inom forskningen som rör 

muntlig, konstruerad andraspråkssvenska i skönlitteratur.  

2.2.6 Skönlitteratur med andraspråkssvenska i didaktiska sammanhang 

Skolverket ålägger i sina styrdokument (2011:9) gymnasielärare att utnyttja skönlitteratur som 

kunskapskälla. Framför allt ska eleverna genom läsning av skönlitteratur lära känna sig själva, sina 

medmänniskor och omvärlden (Skolverket 2011:160). Skolverket när även en förhoppning om att 

skönlitteraturen ska berika eleverna med idéer om hur historiska idéströmningar skildras i litterära 

verk (2011:169). Vidare beskrivs det hur man i kursen svenska som andraspråk 2 ska använda 

skönlitteratur som ”underlag för att utveckla språket” (2011:190).  

Anmärkningsvärt nog förekommer inga formuleringar som ens antyder att skönlitteraturen kan 

användas som utgångspunkt för diskussioner, varken av svenskans olika dialekter och sociolekter 

eller av svenska som andraspråk. Sådana riktlinjer har Skolverket (2011) utelämnat trots att de har 

framhållit att språkundervisning kan integreras med litteraturundervisning när det förefaller lämpligt 

(Ask 2012:10). När en sådan tvärvetenskaplig undervisning är lämplig är upp till den enskilda 

läraren att avgöra (ibid.).  
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3 Material och metod 

Nedan presenteras hur materialet för denna uppsats valdes ut och vad i materialet som har 

analyserats. Detta följs av metodologiska frågor som har uppkommit under arbetets gång och en 

redogörelse för hur materialet bearbetades. 

3.1 Material 

I materialavsnittet nedan presenteras först hur urvalet av lämpligt material gjordes. Därefter 

preciseras hur de undersökta verken valdes ut och vilka karaktärers språk som har undersökts. 

3.1.1 Insamling av material 

Initialt valde jag slumpmässigt ut sju gymnasieskolor i en mellansvensk kommun. Därefter 

kontaktades 18 yrkesverksamma lärare i svenska eller svenska som andraspråk från de valda 

skolorna. För att öka chansen ytterligare att få förslag på lämplig litteratur kontaktades även 

bibliotekarierna på de skolor som lärarna arbetade vid. All kontakt skedde via e-post och den 

utskickade förfrågan återges i bilaga 1.  

Responsen från den tillfrågade skolpersonalen uteblev i hög grad; endast tre av de sammanlagt 

25 tillfrågade lämnade konkreta förslag på skönlitteratur som kunde analyseras. Dessa lärare gav 

tämligen korta svar men föreslog verk som de hade använt i sin undervisning. Reservationer 

lämnades emellertid för att litteraturen framför allt användes för att diskutera identitet och att den 

inte nödvändigtvis innehöll någon migrationsrelaterad språklig variation. Efter att ha läst den 

föreslagna litteraturen kunde de flesta verken väljas bort eftersom de inte innehöll några repliker på 

fiktivt svenska som andraspråk eller fiktivt multietniskt ungdomsspråk. En av de lärare som svarade 

beskrev även att skolorna hade ambitionen att ta in skönlitteratur där karaktärerna har bakgrund från 

icke-svenska kulturer, men att litteraturen mestadels bekräftade stereotyper. Av denna anledning har 

litteraturen aktivt valts bort av lärarna vilket skulle kunna förklara varför svaren blev så få.  

För att komplettera det inte så omfångsrika materialet tog jag i samråd med min handledare med 

den skönlitteratur som har lästs vid lärarutbildningen, eftersom den har innehållit migrations- 

relaterad språklig variation. Det finns alltså en inte försumbar möjlighet att denna litteratur kan 

komma att användas i gymnasieundervisning. Därför kan detta material inkluderas i 

undersökningen eftersom ett syfte med uppsatsen är att undersöka om denna skönlitteratur kan 

användas som språkliga kunskapskällor när det kommer till migrationsrelaterad språklig variation i 

Sverige.  
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3.1.2 Materialurval 

Utifrån svaren från de tillfrågade lärarna och bibliotekarierna samt den vid lärarutbildningen 

använda litteraturen, valdes Sara Kadefors Fågelbovägen 32 (2006) och Jonas Hassen Khemiris Ett 

öga rött (2003).
4
 Kriterierna för att ett verk skulle väljas var att det innehöll migrationsrelaterad 

språklig variation och att verkens omfattning var passande för undersökningens syfte. Huruvida 

författarna har svenska som modersmål eller inte har därför inte varit avgörande för materialet; 

istället är ett delsyfte med denna undersökning att visa hur migrationsrelaterad språklig variation 

framställs i skönlitteratur som använts i didaktiska sammanhang. När materialomfånget bestämdes i 

samråd med min handledare prioriterades ett ”balanserat urval” (Bell 2006:128) så att en rimlig 

språkmängd kunde analyseras på ett utförligt sätt.  

Verkens innehållsliga förtjänster har varken bedömts eller valts för att framhållas för sin 

handling. Dock presenteras de fiktiva karaktärerna i avsnittet nedan för att ge en bild av vilka 

karaktärer som har undersökts och varför dessa har valts. De fyra karaktärerna som valdes ut talar 

alla någon form av konstruerad, migrationsrelaterad språklig variation, alltså antingen svenska som 

andraspråk eller multietniskt ungdomsspråk. Att termen migrationsrelaterad språklig variation 

väljs har sin förklaring: att identifiera alla karaktärers typ av svenska har inte varit möjligt (se 

avsnitt 3.2.4). Replikerna som har undersökts har i samtliga fall varit typografiskt markerade (se 

avsnitt 2.2.4).  

Om man bortser från de undersökta karaktärernas migrationsrelaterade språkliga variation var ett 

sådant språkbruk tämligen svårt att identifiera i den valda litteraturen. Karaktärerna talar istället 

antingen på deras förstaspråk, vilket av författaren har översatts till svenska och därför inte avviker 

grammatiskt, eller så har karaktärernas yttranden varit så begränsade att de inte har lämpat sig för 

en grammatisk analys.  

3.1.3 De analyserade karaktärerna 

Kadefors roman Fågelbovägen 32 handlar om läkaren Karin som ger sin moldaviska patient 

Katerina en svart anställning. Katerina är 27 år gammal och har bott i Sverige i tre år. Denna 

karaktär är således en andraspråksinlärare vilket man kan argumentera för då hon kommer till en ny 

språkmiljö efter att ha utvecklat sitt förstaspråk. Hennes ambition är att återvända till hemlandet 

vilket är en intressant detalj eftersom sådana personer tenderar att sakna motivation för att lära sig 

andraspråket (Abrahamsson 2009:203). Ytterligare en karaktär som talar svenska som andraspråk i 

                                                 
4
 I uppsatsens behandlas Sara Kadefors Fågelbovägen 32 konsekvent före Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött. 

Anledningen till detta är att Fågelbovägen 32 innehåller ett större material att analysera (se tabell 1) och att detta verk 

därför blir särskilt intressant när man ska undersöka hur migrationsrelaterad språklig variation framställs i skönlitteratur. 

Dessutom har Fågelbovägen 32 inte undersökts i samma utsträckning som Ett öga rött (som analyserats av bland andra 

Källström (2003; 2004) och Gomér (2008)), varför jag menar att analyserna av Fågelbovägen 32 och resultaten från 

dessa analyser förtjänar en framskjuten position i denna uppsats.  
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Fågelbovägen 32 är en iransk flykting. Denna flykting är en av två iranska flyktingar som figurerar 

i romanen och som talar andraspråkssvenska. Jag har valt den flykting som förekommer först 

eftersom han har längre repliker vilket innebär ett större material att analysera. Han är knappast 

bärande för handlingen och har inte getts något namn i romanen varför jag väljer att kalla honom 

”den iranska flyktingen”. Hans repliker kan emellertid analyseras med processbarhetsteorin; därför 

finner jag det fruktbart att han ges utrymme i denna uppsats. I tabell 1 nedan presenteras de 

undersökta karaktärerna och i vilken omfattning deras muntliga bidrag förekommer. 

I Khemiris Ett öga rött får man följa huvudpersonen Halims dagbok och hur han skriver ”rakt på 

pucken” (Khemiri 2003:13). Halim är född i Sverige men identifierar sig i hög grad med sin 

marockanska bakgrund varför han mestadels talar arabiska. Han tvingas emellertid att prata svenska 

i exempelvis skolan och butiken hans pappa äger och det är dessa repliker som har blivit föremål för 

min undersökning. Även Halims pappa, Otman, har repliker i Ett öga rött som i huvudsak är på 

arabiska. Men till skillnad från sonen Halim strävar han efter att integreras i det svenska samhället 

vilket gör att han vid några tillfällen talar svenska. Därför har även Otmans svenska repliker 

analyserats. I Ett öga rött förekommer ytterligare en andraspråkstalare: Nourdine. Han är en bekant 

till Halims familj, men vid de tillfällen han pratar svenska citerar han repliker från Djungelboken 

eller reklamer. Därför har Nourdines repliker inte inkluderats i analysen. Tabell 1 rymmer även de 

analyserade karaktärerna från Ett öga rött och hur mycket de yttrar sig. 

 

Tabell 1 Sammanställning av karaktärernas muntliga yttranden 

Roman Karaktär Antal repliker Antal ord 

Fågelbovägen 32 

Katerina 133 3057 

Den iranska flyktingen 3 121 

    

Ett öga rött 

Halim 64 700 

Otman 16 159 

 

Tabell 1 visar att Katerina från Fågelbovägen 32 sticker ut; hon yttrar sig avgjort mest genom sina 

3057 ord vilka fördelas på 133 repliker. Den iranska flyktingen som kommer till tals i samma 

roman har tre repliker inom vilka 121 ord ryms. De muntliga bidragen på andraspråkssvenska i Ett 

öga rött är färre. Protagonisten Halim har 64 repliker på svenska och dessa repliker består 

sammanlagt av 700 ord. Halims far, Otman, är mer fåordig och hans svenska utsagor får rum inom 

16 repliker och byggs upp av 159 ord. 
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Det kan påpekas att skriftspråket i Halims dagbok i Ett öga rött är det som har väckt störst 

uppmärksamhet (Skowronska 2006:3) och detta språk har bland andra Källström (2004) undersökt 

(se avsnitt 2.2.5). Skriftspråket, som vanligtvis skrivs med standardsvenska (jfr Westman 2001:23), 

avviker i Halims dagbok både vad gäller syntax, morfologi och lexikon. Då processbarhetsteorin 

har en tradition av att analysera muntligt språk (Pienemann 1998:331) har jag emellertid hållit mig 

till att undersöka replikerna i romanen.  

Det bör även tilläggas att Hassen Khemiri har protesterat kraftigt mot beskrivningen av honom 

själv som ”en autentisk röst från förorten” (af Kleen, 2006).
5
 I af Kleens intervju (2006) menar 

Hassen Khemiri att det han har skrivit är ”litterära konstruktioner” (ibid.) och exemplena han ger på 

sådana konstruktioner är hämtade ur Halims skriftspråk. Således tycks det inte finnas någon 

ambition från Hassen Khemiris sida att ge en autentisk bild av migrationsrelaterad språklig 

variation i dagboken som Halim skriver. Halim och Otmans muntliga repliker på svenska kan 

emellertid relateras till processbarhetsteorin och därför finner jag det lämpligt att beskriva dessa 

som exempel på migrationsrelaterad språklig variation, om än konstruerade sådana.  

3.2 Metod 

Det undersökta materialet har analyserats på ett kvantitativt sätt vilket innebär att de skönlitterära 

karaktärernas migrationsrelaterade språkliga variation sammanställs, analyseras utifrån 

processbarhetsteorin och därefter, i lämpliga fall, undersöks utifrån i vilken grad utvecklings- 

stadierna har automatiserats. Arbetsmetoden är följaktligen deduktiv (Watt Boolsen 2007:26).  

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall migrationsrelaterad språklig variation i skönlitteratur 

från didaktiska sammanhang kan användas som kunskapskälla; målsättningen är således att bidra 

till insikt för gymnasielärare om hur de kan använda viss skönlitteratur som språkliga 

kunskapskällor. Därför görs alltså en fördjupad undersökning, i form av automatiseringsanalyser, 

för att lyfta fram vissa resultat. Genom detta hoppas jag kunna förtydliga de framkomna resultaten 

och visa på vad lärare som använder den undersökta litteraturen kan använda i sin undervisning.  

Vad gäller metodval har jag avstått från att göra en narrativ undersökning. En sådan metod 

inbegriper en tolkning utifrån berättelser (Bell 2006:30 f.) och hur de kan ses som informations- 

källor. Som det ovan redogjorts för (se avsnitt 3.1.2) är verkens innehåll inte primärt av intresse i 

denna uppsats; istället riktas fokus mot den språkliga utformningen.  

3.2.1 Etiska aspekter 

Som framhölls i avsnitt 3.1.2 är Fågelbovägen 32 och Ett öga rött publicerade verk och tillgängliga 

för allmänheten. Att anonymisera dem av etiska skäl har därför aldrig blivit aktuellt. Däremot har 

                                                 
5
 Den intervju som Hassen Khemiri uttrycker sig i (af Kleen 2006) är hämtad från internet. Därför ges inga sid- 

hänvisningar till citaten. 
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konfidentialitetskravet respekterats när den kontaktade skolpersonalen omnämns i avsnitt 3.1.1. 

Detta har gjorts för att några personuppgifter inte ska gå att identifiera. Vidare har samtyckeskravet 

beaktats när jag tillfrågade de lärare som har informerat om vilka böcker de använder. Jag har 

därmed, då det har varit relevant, tagit hänsyn till de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet 

(2002) presenterar i sina riktlinjer.  

3.2.2 Materialbearbetning 

Det första steget i materialbearbetningen var att identifiera vilka karaktärer i verken som använde en 

migrationsrelaterad språklig varietet och därefter vilka som var inlärare av svenska respektive talare 

av multietniskt ungdomsspråk. Dessa båda språkformer är inte dikotomier, men genom en 

preciserad definition (se avsnitt 2.2.1) har förhoppningen varit att karaktärerna som talar svenska 

som andraspråk ska kunna urskiljas från övriga karaktärer med svenska som modersmål. I avsnitt 

3.2.4 utvecklas svårigheterna kring att särskilja svenska som andraspråk från multietniskt 

ungdomsspråk. 

Nästa moment i analysen var att sammanställa replikerna från karaktärerna som pratar en 

migrationsrelaterad språklig varietet i romanerna. Därefter valde jag att undersöka på vilket av 

processbarhetsteorins olika utvecklingsstadier respektive utvald karaktär befann sig. Här kan det 

vara på sin plats att poängtera svårigheten i att identifiera morfologiska belägg som inlärda eftersom 

de, till skillnad från syntaxen, kan vara ett resultat av helfrasinlärning. Därför har jag strävat efter 

att finna systematiska belägg enligt uppträdandekriteriet (jfr Håkansson 2013:152 f.). Vad gäller 

Halims migrationsrelaterade språkliga variation relateras även den till utvecklingsstadierna på den 

morfologiska och den syntaktiska nivån, trots att jag inte har kunnat avgöra om han talar svenska 

som andraspråk eller multietniskt ungdomsspråk.  

Att valet föll på processbarhetsteorin som utgångspunkt för analyserna har sin förklaring. Den är 

väl beprövad på svenska som andraspråk (Håkansson 2013; Salameh 2012:61 ff.; Abrahamsson 

2009:122–130) och lämpar sig för muntligt språk eftersom det var utifrån denna kommunikations- 

form teorin utvecklades (Pienemann 1998:331). Processbarhetsteorin blir med andra ord ett lämpligt 

verktyg när grammatisk utveckling ska beskrivas i denna uppsats. 

Det sista momentet i materialbearbetningen var att mäta i vilken grad Katerina och Halims språk 

har automatiserats i de olika utvecklingsstadierna. Den iranska flyktingen och Otmans svenska 

genomgick inga automatiseringsanalyser eftersom deras repliker bedömdes vara för få för att 

automatiseringsanalyser av replikerna skulle kunna ge något resultat av värde.  

Vad gäller automatiseringsanalyserna har jag följt Flyman Mattsson och Håkanssons exempel 

(2013:71) och undersökt fem variabler. Detta betyder att uppmärksamheten har ägnats åt 

morfologins andra utvecklingsstadium (ordböjning), tredje utvecklingsstadium (kongruens inom 
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frasen) och fjärde utvecklingsstadium (kongruens inom satsen). I de morfologiska automatiserings- 

analyserna måste hänsyn tas till kontexten eftersom uteslutningar (som presenteras nedan) tas med i 

beräkningarna. Angående syntaxen har det fjärde utvecklingsstadiet (postverbal negation och 

inversion vid framförställt adverb eller frågeord) och det femte utvecklingsstadiet (preverbal 

negation i bisatser och icke-inversion i indirekt fråga) analyserats. Inom den morfologiska analysen 

av det andra utvecklingsstadiet har genusanvändande inte analyserats. Detta motiverar jag med att 

genustillhörighet har betraktats som lexikal kunskap vilket även Eklund Heinonen (2009:87) och 

Philipsson (2013:124 f.) gör i sina automatiseringsanalyser. Det bör även tilläggas att jag har räknat 

med sammansatta tempus i morfologins tredje utvecklingsstadium, fastän detta inte presenteras i 

Abrahamssons uppställning av processbarhetsteorins utvecklingsstadier (se Tablå 1). Anledningen 

är att Flyman Mattsson och Håkansson (2013:71) föreslår detta i sin analyseringsmodell. 

Analysen som utfördes kan beskrivas i tre steg. Inledningsvis sammanställdes hur många belägg 

hos karaktärerna man kunde hitta på respektive utvecklingsstadium. Sedan kontrollerade jag i hur 

hög grad de producerade strukturerna var korrekta och avslutningsvis undersöktes det i vilken 

utsträckning romankaraktärerna hade utelämnat strukturer när sådana var obligatoriska i yttrandenas 

kontext. Resultaten redogörs det för i kapitel 4 och där presenteras variabelvärdena i stapeldiagram, 

en metod Befring (1994:103) förordar.  

Kriteriet för att en struktur ska vara korrekt producerad är att grammatisk information mellan 

konstituenterna har överförts på ett riktigt sätt. I exempel 1 visar jag ett exempel på ett yttrande där 

nominalfrasen i fundamentet har analyserats som korrekt. Förklaringen till denna bedömning är att 

grammatisk information överförs mellan artikeln ett och bestämningen sånt här vilket visar att 

Halim (som står för utsagan) lyckas kongruera attributen till huvudordet vin. 

 

Exempel 1: 

”Ett sånt här vin skulle mamma aldrig dricka.” 

 

De strukturer som har analyserats som felaktigt producerade har helt enkelt brutit mot de kriterier 

som ska uppfyllas enligt processbarhetsteorin. Således visar exempel 2 nedan hur ett yttrande som 

inte är korrekt kan se ut. I detta fall är det Katerina som bryter mot målspråksreglerna, trots att hon 

har uppnått samtliga utvecklingsstadier på syntaktisk nivå. Det felaktiga är naturligtvis att hon 

topikaliserar satsen utan att tillämpa omvänd ordföljd. 

 

Exempel 2: 

”Om jag är dålig jag slutar.” 
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Utelämnade strukturer där sådana är obligatoriska har som nämnts klassats som felaktiga strukturer. 

Utelämnade strukturer hittas på den morfologiska nivån (jfr Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:71) och när detta analyseras måste man titta på hela yttrandet för att utifrån kontexten kunna 

avgöra om någon utelämning har skett. Exempel 3 är hämtat ur en replik från Halim och visar hur 

ett yttrande med utelämnade konstituenter ser ut. Här har jag bedömt att artikeln saknas i den i 

övrigt felaktiga nominalfrasen annan namn. 

 

Exempel 3: 

”Erkänn hon har annan namn som hon skäms för egentligen.” 

 

Det kan vara på sin plats att utveckla vilka utelämnade konstituenter som inte är obligatoriska i ett 

språkbruk. I det undersökta materialet finns flera exempel när hjälpverbet har har utelämnats i 

bisatser. En sådan konstruktion är emellertid målspråksenlig (Språkriktighetsboken 2005:369) och 

har därför inte ansetts vara felaktig i automatiseringsanalyser. I exempel 4 visas hur ett yttrande 

med struket hjälpverb i bisatsen kan se ut. 

 

Exempel 4: 

”Tänk om man fått barn med en sån idiot.” 

 

Det finns ytterligare exempel på utelämningar som inte bryter mot svenskans grammatik. Dessa kan 

emellertid inte relateras till processbarhetsteorin på samma sätt som i fallet med uteblivna hjälpverb 

varför jag väljer att inte diskutera utelämningar ytterligare. 

Som nämndes i avsnitt 2.1.2 bör automatiseringsanalyser utgå från textinsamlingar från tre 

tillfällen (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:70). I de analyserade verken kommer Katerinas och 

Halims repliker kontinuerligt men det är svårt att hitta tre tillfällen då de talar en sammanhängande 

svenska som lämpar sig för analyser av detta slag. Deras språkbruk återkommer emellertid vid flera 

tillfällen och utgör sammanlagt ett tämligen omfångsrikt material; därför har jag gjort bedömningen 

att en automatiseringsanalys ändå kan vara av intresse för denna undersökning. 

3.2.3 Reliabilitet och validitet 

Eftersom studiens material är publicerade verk kan reliabiliteten för resultaten i denna undersökning 

med lätthet prövas; därför presenteras metoden och materialet grundligt. Undersökningens resultat 

torde bli detsamma ifall andra forskare väljer att upprepa uppsatsens analyser. Metoden kan alltså 

sägas tillhöra det positivistiska paradigmet (jfr Watt Boolsen 2007: 29 f.) eftersom jag i min 
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forskarroll vill hålla mig så neutral som möjligt. Dessutom är min ambition att jag som forskare ska 

vara utbytbar utan att detta ska påverka studiens resultat. 

Ytterligare ett mål har varit att utgå från en beprövad teori som är vida känd i 

andraspråksforskning. Valet föll därför på processbarhetsteorin, vilken forskare som vill upprepa 

denna undersökning torde känna till. Därmed bör risken för missförstånd i arbetet ha minimerats 

eftersom teorin som analyserna har utgått från finns tydligt beskriven i tidigare forskning. Några 

prövningar av resultatens reliabilitet har inte gjorts, detta är snarare aktuellt när skalor eller tester 

utformas (Bell 2006:117).  

En god validitet förutsätter att reliabiliteten är hög (Esaiasson m.fl., 2012:63; Bell 2006:118), 

först därefter kan man kontrollera om uppsatsen faktiskt undersöker det som ska undersökas. 

Genom att presentera syftet med uppsatsen samt dess avgränsningar tidigt och sedan utgå från detta 

i metodbeskrivningar, resultatkapitel och efterföljande diskussion är förhoppningen att denna studie 

ska ha hög validitet.  

3.2.4 Identifiering av svenska som andraspråk 

I avsnitt 2.2.1 redogjordes det för hur man kan särskilja svenska som andraspråk från multietniskt 

ungdomsspråk och där presenterades även det problematiska i att hålla isär varieteterna.  Det går 

även att tänka sig att inlärare av svenska börjar anamma ett multietniskt ungdomsspråk medan de 

fortfarande lär sig svenska vilket försvårar identifieringen av svenska som andraspråk ytterligare. I 

fall av detta slag kan man närmast prata om ett kontinuum där talare övergår från inlärarspråk till 

omgivningens multietniska ungdomsspråk.  

Eftersom denna uppsats syftar till att kartlägga migrationsrelaterad språklig variation har jag valt 

att analysera den svenska jag har funnit lämplig för studierna. Detta innebär att Halims språkbruk 

har analyserats trots att det inte är givet om han ska anses ha svenska som första- eller andraspråk. 

Något som skulle kunna tala för att svenska är hans modersmål är att han är född i Sverige men 

detta är naturligtvis inte belägg nog för att kartlägga hans modersmål. Att han pratar arabiska med 

sin familj och är uppvuxen i ett flerspråkigt bostadsområde talar däremot för att arabiska skulle vara 

hans förstaspråk. Att hans yttranden på svenska avviker grammatiskt är ytterligare något som skulle 

kunna tala för att svenska inte är hans modersmål. Vid ett sådant påstående bör man dock påminna 

sig om Natalia Ganuzas framlagda resultat vilket gör gällande att exempelvis rak ordföljd vid 

topikaliserade satser är en språklig struktur som används i multietniskt ungdomsspråk (2008:158).  

Det går alltså inte att med säkerhet avgöra om Halims svenska är inlärarspråk eller ett multietniskt 

ungdomsspråk, varför jag väljer att kalla hans språkbruk för migrationsrelaterad språklig variation. 

Att hans svenska inte kan placeras inom någon av de migrationsrelaterade språkliga varianterna är 
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anledningen till att jag har valt att presentera hur processbarhetsteorin kan relateras till multietniskt 

ungdomsspråk i avsnitt 2.2.3.  
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4 Resultat 

Nedan redogörs det för resultaten från den genomförda undersökningen. Inledningsvis ges en 

sammanfattning av hur långt de fiktiva karaktärerna i respektive verk har kommit i sin 

språkutveckling. Därefter har resultatkapitlet fått en materialorienterad disposition varför 

karaktärernas producerade strukturer presenteras i anslutning till i vilken grad strukturerna har 

automatiserats. Resultaten från analyserna av Fågelbovägen 32 presenteras först och därefter 

redovisas det undersökta språkbruket i Ett öga rött.  

4.1 Sammanställning av karaktärernas språkliga progression 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av karaktärernas språkliga framsteg utifrån 

processbarhetsteorin. Tablå 2 nedan visar hur långt respektive karaktär har kommit i sin syntaktiska 

och morfologiska utveckling.  Ett kryss (x) i tablå 2 symboliserar processad struktur från aktuellt 

stadium medan ett minustecken (-) visar att inga förekomster på nivån finns. 

 

Tablå 2 De undersökta karaktärernas processade strukturer 

Roman Karaktär 
Grammatisk 

nivå 

Utvecklingsstadier 

Första Andra Tredje Fjärde Femte 

Fågelbovägen 

32 

Katerina 
Syntaktisk x x x x x 

Morfologisk x x x x x 

Den iranska 

flyktingen 

Syntaktisk x x x x x 

Morfologisk x x x x - 

        

Ett öga rött 

Halim 
Syntaktisk x x x x x 

Morfologisk x x x x x 

Otman 
Syntaktisk x x x x - 

Morfologisk x x x x - 

  

Tablå 2 visar att samtliga karaktärer har nått tämligen långt i sin språkutveckling. Katerina från 

Fågelbovägen 32 har processat strukturer från det femte utvecklingsstadiet inom både syntax och 

morfologi. Den iranska flyktingens svenska visar inte en lika långt gången progression men den når 

ändå det femte utvecklingsstadiet inom syntaxen och den fjärde morfologiska nivån. Detta är även 

ett bevis på att han har processat det tredje utvecklingsstadiet inom syntaxen, eftersom en processad 

struktur förutsätter att strukturer i de lägre utvecklingsstadierna har yttrats (Pienemann 1998:48).   

I Ett öga rött är resultatet snarlikt. Halim som har betydligt fler repliker på konstruerad svenska 

än sin far Otman har processat strukturer från samtliga nivåer inom syntax och morfologi. I Otmans 
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repliker förekommer däremot inga strukturer från det femte utvecklingsstadiet från någon av de 

grammatiska nivåerna.  

4.2 Andraspråkssvenskan i Fågelbovägen 32 

Som nämndes i avsnitt 3.1.3 innehåller Fågelbovägen 32 repliker på andraspråkssvenska från två 

karaktärer. Katerina, den moldaviska hemhjälpen, får en hel del utrymme i romanen, trots att Sara 

Kadefors skriver utifrån protagonisten Karins perspektiv. Exempel på Katerinas producerade 

strukturer ges nedan liksom en automatiseringsanalys av Katerinas språkbruk. Den iranska 

flyktingen, som vårdas av huvudpersonen, har enbart tre repliker varav en är på engelska. Han ges 

därför inte heller något större utrymme i denna del av uppsatsen. 

4.2.1 Katerinas andraspråkssvenska 

Katerinas andraspråk kommer till uttryck vid flera tillfällen i romanen. I Tablå 3 presenteras 

exempel på Katerinas processade strukturer på syntaktisk nivå; för en utförligare redogörelse av 

processbarhetsteorins utvecklingsstadier på syntaktisk och morfologisk nivå hänvisas till Tablå 1. 

 

Tablå 3 Katerinas processande av syntaktiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Negation + finit verb i bisats; 

Icke-inversion vid indirekt 

fråga 

”Dom börjar prata på ett sätt […] som att man inte var människa.” 

”Jag undrar bara varför du bryr dig” 

4. Inversion vid framförställt  

adverbial och frågeord; Finit 

verb + negation 

”Där är det satan kallt, vet du.” 

”När kan jag gå?” 

”Men jag kan inte svika” 

3. Framförställt adverbial  

och frågeord 

”Ibland jag får inte mina pengar.” 

”Vad det heter?” 

2. Kanonisk ordföljd ”Vi fick ett barn.” 

1. Negation + konstituent ”Inte tänka hela tiden hur det ska vara, hur andra gör.” 

 

Som framgår av Tablå 3 ovan har Katerina lyckats processa samtliga av processbarhetsteorins fem 

utvecklingsstadier på syntaktisk nivå. Därmed aktualiseras frågan hur automatiseringen av 

strukturerna ser ut.  

Även Katerinas processande av morfologiska strukturer har undersökts och Tablå 4 nedan visar 

exempel från olika utvecklingsstadier på morfologisk nivå. Tabellen gör även gällande att Katerina 

har gett exempel från samtliga utvecklingsstadier. 
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Tablå 4 Katerinas processande av morfologiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Kongruens över satsgräns ”Såna som är hemlösa” 

4. Kongruens inom satsen ”Hyrorna är dyra.” 

3. Kongruens inom frasen ”I ett stort hus.” 

2. Ordböjning ”Timmar”, ”Stället”, ”dricker” 

1. Oböjda former ”Soptipp”  

  

För att ge en mer heltäckande bild av Katerinas andraspråkssvenska valdes, som ovan nämnts, att 

även göra en automatiseringsanalys. Som jag framhöll i avsnitt 3.2.2 följs den modell som Flyman 

Mattsson och Håkansson (2013:71) använder; därmed utesluts dels morfologins första och femte 

stadier (alltså oböjda ord (stadium 1) och kongruens över satsgränser (stadium 5)), dels syntaxens 

tre första utvecklingsstadier (alltså negation + konstituent (stadium 1), kanonisk ordföljd (stadium 

2) och framförställda adverbial och frågeord (stadium 3)).   

I figur 1 visar stapeldiagrammet hur många korrekta strukturer Katerina producerar i sina 

repliker. Diagrammet återger i procent antalet korrekta och felaktiga strukturer samt Katerinas 

utelämningar av strukturer i obligatoriska kontexter. Variabelvärdena har avrundats till närmsta 

heltal.  

 

 

Figur 1 Katerinas automatisering av de grammatiska strukturerna 

 

Katerina har i hög grad automatiserat de undersökta utvecklingsstadierna inom den syntaktiska och 

morfologiska nivån. Det stadium som innehåller flest felaktiga strukturer är syntaxens fjärde 

utvecklingsstadium, alltså där inläraren ska processa inversion vid topikalisering och postverbal 
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negation. Här är 24 procent av Katerinas strukturer felaktigt producerade. Andra stadier som 

innehåller fel är morfologins tredje och fjärde. I det tredje stadiet, alltså attributiv kongruens, är sju 

procent av de för kontexten obligatoriska strukturerna utelämnade, vilka således räknas som 

felaktiga (jfr Flyman Mattsson & Håkansson 2010:70). Inom morfologins fjärde stadium, alltså 

predikativ kongruens, är fem procent av strukturerna felaktigt producerade. Man kan därmed slå 

fast att Katerinas svenska är automatiserad på alla grammatiska nivåer utom syntaxens fjärde. 

Sammanställningen som ligger bakom figur 1 återges i Bilaga 2. Detta för att inte bara ge en 

procentuell uppställning av Katerinas automatisering utan för att även kunna visa hur strukturerna 

fördelade sig numerärt.  

4.2.2 Den iranska flyktingens andraspråkssvenska 

Den iranska flyktingen som kommer till tals i Fågelbovägen 32 är en av de karaktärer i boken som 

får minst talutrymme. Det lilla som han säger kan dock analyseras utifrån processbarhetsteorin 

varför man kan hitta exempel på processade strukturer i hans tal. Tablå 5 visar den iranska 

flyktingens processade strukturer på syntaktisk nivå.  

 

Tablå 5 Den iranska flyktingens processande av syntaktiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Negation + finit verb i bisats; 

Icke-inversion vid indirekt 

fråga 

Inga förekomster 

”Jag vet inte om du har familj…” 

4. Inversion vid framförställt  

adverbial och frågeord; Finit 

verb + negation 

Inga förekomster 

” Hur låtsas man vara glad för sina barn?” 

”Jag vet inte…” 

3. Framförställt adverbial  

och frågeord 

”Ibland jag får inte mina pengar.” 

Inga förekomster 

2. Kanonisk ordföljd ”Jag vet inte om du har familj” 

1. Negation + konstituent ”Familj”, ”barn”  

 

Tablå 5 visar att den iranska flyktingen har kommit relativt långt i sin andraspråksutveckling, 

samtliga utvecklingsstadier finns representerade i hans repliker. Han visar däremot inte prov på att 

använda inversion vid framförställt adverbial men det fjärde utvecklingsstadiet kan ändå sägas vara 

uppnått eftersom han dels tillämpar inversion vid frågeordsinledda frågor, dels placerar negationen 

efter satsens finita verb. 
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Den iranska flyktingens svenska har även varit föremål för en analys av hans morfologiska 

processande. Detta redovisas nedan i Tablå 6. 

 

Tablå 6 Den iranska flyktingens processande av morfologiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Kongruens över satsgräns Inga förekomster 

4. Kongruens inom satsen ”Den ska vara trygg.” 

3. Kongruens inom frasen ”Hela tiden” 

2. Ordböjning ”Tiden”, ”Barn”, ”vill” 

1. Oböjda former ”Familj”  

 

Tablå 6 visar att den iranska flyktingen kan processa strukturer på åtminstone de fyra första 

utvecklingsstadierna inom den morfologiska nivån. På grund av hans minimala talutrymme går det 

inte att utesluta att han har avancerat längre i sin andraspråksinlärning, men detta kan inte heller 

bevisas utifrån tablå 6.  

4.3 Andraspråkssvenska i Ett öga rött 

Nedan redovisas språkbruket i Ett öga rött på samma sätt som i avsnitt 4.2. Därmed återges även 

här den migrationsrelaterade språkliga variationen från en karaktär i taget. Ytterligare en likhet med 

det föregående avsnittet är att karaktärerna Halim och Otman pratar olika mycket svenska i den 

undersökta romanen vilket innebär att redogörelserna inte ges exakt samma utrymme i 

resultatpresentationen nedan. 

4.3.1 Halims migrationsrelaterade språkliga varietet 

Halim har kommit mycket långt i sin utveckling av svenska. Tablå 7 visar att man kan hitta exempel 

på producerade syntaktiska strukturer från alla utvecklingsstadier i Halims svenska. Det finns 

förvisso ingen bisats som innehåller negation men väl en indirekt fråga där inversion inte tillämpas. 

Därför kan även den femte nivån sägas vara erövrad. Detta gäller även det fjärde utvecklingsstadiet 

där Halim inte lyckas tillämpa inversion vid huvudsatser som inte inleds med subjekt; däremot 

används omvänd ordföljd i frågor som inleds med frågor. Dessutom visar tablå 7 att negationen 

placeras postverbalt, något som indikerar att det fjärde utvecklingsstadiet har processats. 

  



31 

 

Tablå 7 Halims processande av syntaktiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Negation + finit verb i bisats; 

Icke-inversion vid indirekt 

fråga 

Inga förekomster 

”Du vet inte vem som har källarstudion där borta.” 

4. Inversion vid framförställt  

adverbial och frågeord; Finit 

verb + negation 

Inga förekomster 

”Men varifrån kommer hon?” 

”Du vet inte ens […]” 

3. Framförställt adverbial  

och frågeord 

”Då du får se vi är lagliga.” 

”Varför hon inte är kändis?” 

2. Kanonisk ordföljd ”Jag köpte en förlängningssladd […]” 

1. Negation + konstituent ”inte idé” 

 

Halims morfologiska utveckling är i likhet med den syntaktiska utvecklingen tämligen långt 

gången. I replikerna hittas exempel från samtliga utvecklingsstadier vilket Tablå 8 visar.  

 

Tablå 8 Halims processande av morfologiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Kongruens över satsgräns ”Vad är det som är så roligt?” 

4. Kongruens inom satsen ”Det här är viktigt.” 

3. Kongruens inom frasen ”den berömda Integrationsplanen” 

2. Ordböjning ”Svennepolitikerna”, ”skivor” 

1. Oböjda former ”fattiglapp” 

 

För att ge en bättre bild av den svenska som Halim producerar visas i figur 2 i vilken grad han har 

automatiserat de grammatiska strukturerna inom syntaxen och morfologin. Liksom i figur 1 uteblir 

analyser av några av utvecklingsstadierna eftersom Flyman Mattsson och Håkansson (2013:71) inte 

tar med dessa i den analysmodell som jag har valt att följa. Utvecklingsstadierna som inte undersöks 

är syntaxens tre första stadier och morfologins första och femte stadium (för en genomgång av de 

olika stadierna hänvisas till avsnitt 2.1.1). Staplarna i figur 2 anger andelen variabelvärden i procent 

och värdena är avrundade till närmsta heltal.  
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Figur 2 Halims automatisering av de grammatiska strukturerna 

 

Utifrån figur 2 kan man avläsa att Halim har automatiserat sitt språkbruk i morfologins andra 

utvecklingsstadium. Detta får även sägas gälla morfologins fjärde stadium eftersom han där har 

uppnått 80 procent. Vad gäller det femte utvecklingsstadiet inom syntaxen är korrektheten 

visserligen hundraprocentig men för detta finns bara ett belägg.  

Ser man närmare på syntaxens fjärde stadium och morfologins tredje når Halims svenska inte 

upp till gränsen för automatisering, 80 procent. Vad gäller den förra aspekten är det felaktigt 

producerade strukturer som ligger bakom och tittar man på morfologins tredje utvecklingsstadium 

utelämnar Halim strukturer som är obligatoriska enligt kontexten. Detta räknas som sagt som 

felaktiga strukturer, varför Halims korrekta andel producerade strukturer inte når upp till 

automatiseringsnivå. En tydlig bild över vilka strukturer som har producerats korrekt eller inte på 

respektive utvecklingsstadium, ges i bilaga 2. 

4.3.2 Otmans andraspråkssvenska 

Otman kan, till skillnad från sin son Halim, med större säkerhet identifieras som andraspråkstalare. 

Han refererar flera gånger till de sämre förutsättningarna i Marocko och även i hans konstruerade 

språkbruk synliggörs hans bakgrund. Tablå 9 visar exempel på de syntaktiska strukturer som Otman 

producerar. Här kan man se att Otman inte producerar strukturer i det femte utvecklingsstadiet. 

Exempel på syntaktiska strukturer i de undre nivåerna förekommer dock, även om det kan noteras 

att någon inversion vid framförställt adverbial eller frågeord aldrig påträffas i Otmans fiktiva 

andraspråkssvenska. 
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Tablå 9 Otmans processande av syntaktiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Negation + finit verb i bisats; 

Icke-inversion vid indirekt 

fråga 

Inga förekomster 

4. Inversion vid framförställt  

adverbial och frågeord; Finit 

verb + negation 

Inga förekomster 

 

”Du kan inte lura” 

3. Framförställt adverbial  

och frågeord 

”Nu ni bara skiter.” 

”Hur länge han har jobbat?” 

2. Kanonisk ordföljd ”Han hade tröja” 

1. Negation + konstituent ”inte lura” 

 

Otmans morfologiska utveckling har även den nått till det fjärde utvecklingsstadiet. Tablå 10 visar 

att förekomster går att hitta på samtliga stadier bortsett från det femte.  

 

Tablå 10 Otmans processande av morfologiska strukturer 

Utvecklingsstadium Exempel 

5. Kongruens över satsgräns Inga förekomster 

4. Kongruens inom satsen ”Det här är alldeles för dyrt” 

3. Kongruens inom frasen ”Söta fina flätor” 

2. Ordböjning ”Flätor”, ”kvinnorna” 

1. Oböjda former ”Ponny”, ”bro” 

 

Tablå 10 visar att den morfologiska utvecklingen i Otmans andraspråkssvenska har nått tämligen 

långt. Att några förekomster från den femte nivån inte har identifierats innebär inte att han inte kan 

processa detta stadium utan bara att några förekomster av denna konstruktion inte finns. Det är även 

noterbart att det har gått att identifiera konstruktioner upp till det fjärde utvecklingsstadiet i Otmans 

svenska repliker, både vad gäller morfologi och syntax. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel sammanfattas och diskuteras inledningsvis de viktigaste resultaten i denna studie. 

Därefter återgår jag till de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.1 och drar slutsatser utifrån 

resultaten i kapitel 4. 

5.1 Sammanfattning av resultaten 

Man kan utifrån kapitel 4 utläsa att samtliga undersökta karaktärer har nått tämligen långt i sin 

andraspråksutveckling. Detta har emellertid bara kunnat säkerställas vad gäller Katerina och Halim 

eftersom dessa har tillräckligt många repliker för att man ska kunna utföra automatiseringsanalyser 

av deras språk. Med hjälp av uppsatsens tablåer har ambitionen varit att visa var karaktärerna 

befinner sig i sin andraspråksutveckling. Ett problem i dessa analyser har varit att säkerställa att 

karaktärernas muntliga bidrag faktiskt har varit processade strukturer och inte resultatet av 

helfrasinlärning. Uppträdandekriteriet har helt enkelt inte uppfyllts i den iranska flyktingen och 

Otmans språkbruk varför resultatens reliabilitet kan ifrågasättas. Å andra sidan kan man fundera 

över om en andraspråksinlärare skulle lyckas föra en spontan dialog med korrekta repliker med 

hjälp av helfrasinlärning. 

Efter att ha kartlagt språket var nästa steg att avgöra i vilken grad karaktärerna hade 

automatiserat de olika utvecklingsstadierna. Ett intressant resultat var att brott mot det fjärde 

utvecklingsstadiet inom syntaxen, alltså inversion vid topikaliserade satser, var så frekvent 

förekommande. Ganuza (2008:11) och Håkansson (2013:160) framhåller båda att denna regel är 

svår för andraspråksinlärare att bemästra vilket såväl Kadefors (2006) som Hassen Khemiri (2003) 

tycks ha tagit fasta på i sina respektive romaner. I bilaga 2 presenteras den data som låg bakom 

figurerna 1 och 2. Där ser man att framför allt Halim använder inversion, när så är aktuellt, mycket 

sällan. Katerina har förvisso rätt vid fler tillfällen, men även hon har ofta fel när inversion ska 

användas i satser som inte inleds med subjekt. 

Håkansson (2013:160) menar att varierad korrekthet på denna grammatiska nivå kan pågå i 

åtminstone två år. Halim har emellertid bott i Sverige i hela sitt liv och Katerina har idel korrekta 

belägg för processade strukturer inom syntaxens femte utvecklingsstadium. Man kan därför fråga 

sig om korrektheten i karaktärernas språkbruk kanske borde vara högre om språkbruket ska framstå 

som realistiskt. Källström skriver att den raka ordföljden efter icke-subjekt i fundamentet ”används 

för stilistiska syften” (2004:156), en slutsats jag finner rimlig eftersom den uteblivna 

automatiseringen inom syntaxens fjärde utvecklingsstadium framstår som konstruerad. 
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5.2 Slutsatser 

Den inledande frågeställningen rörde hur de syntaktiska utvecklingsnivåerna hos karaktärerna 

kunde relateras till aktuell forskning. Som jag påpekade i avsnitt 5.1 har det framhållits att inlärare 

av svenska kan ha problem med att tillämpa inversion vid topikaliserade satser, ändå är det 

anmärkningsvärt att detta är så frekvent förekommande i båda romanerna samtidigt som Katerina 

inte har några problem med att processa det sista utvecklingsstadiet inom syntaxen. Dessutom 

misslyckas Halim anmärkningsvärt ofta med detta utvecklingsstadium vilket inte förefaller 

realistiskt. Av denna anledning drar jag, i likhet med Källström (2004:156), slutsatsen att det i 

skönlitteratur kan finnas stilistiska skäl till att migrationsrelaterad språklig variation konstrueras 

med brott mot V2-regeln när det gäller satser som inte inleds med subjekt. Det kan även tilläggas att 

den iranska flyktingen och Otman faktiskt producerar strukturer från alla stadier som är under de 

högsta stadierna de har visat sig kunna processa. Den implikationella hierarki mellan 

utvecklingsstadierna som processbarhetsteorin visar kan alltså till viss del sägas vara förmedlad 

indirekt, eftersom både Kadefors (2006) och Hassen Khemiri (2003) ger karaktärerna ett språkbruk 

där strukturerna till och med det högsta stadiet faktiskt processas. 

Den andra frågeställningen var ifall de morfologiska utvecklingsnivåerna hos de fiktiva 

karaktärernas svenska påminner om forskningens bild av andraspråksutveckling. För att kunna 

besvara denna fråga gjordes automatiseringsanalyser som visar att både Katerina och Halim har 

utvecklat det tidigaste undersökta utvecklingsstadiet och att automatiseringen i de tredje och fjärde 

utvecklingsstadierna håller på att nås. Visserligen är det fjärde stadiet något mer automatiserat än 

det tredje hos båda karaktärerna men det undersökta materialet är inte tillräckligt omfattande för att 

det ska kunna tolkas som att författarna medvetet har brutit mot den förväntade språkutvecklingen. 

Den tredje frågeställningen, alltså om eventuellt multietniskt ungdomsspråk kan relateras till 

processbarhetsteorin, går inte att besvara med säkerhet. Det står utom alla tvivel att Katerina, den 

iranska flyktningen och Otman talar en konstruerad andraspråkssvenska. Halims modersmål går 

dock inte fastställa varför den tredje frågeställningen förblir obesvarad. Man kan emellertid 

konstatera att multietniskt ungdomsspråk konstrueras med ett språkbruk som påminner om 

andraspråksinlärares avvikelser från processbarhetsteorin. Att Halim ska föreställa ha bott i Sverige 

under hela sin uppväxt och ändå bryter mot V2-regeln vid topikaliserade satser visar att ett icke-

automatiserat språkbruk hos undersökningens skönlitterära karaktärer är förekommande oavsett 

vilken av de migrationsrelaterade språkliga variationerna de talar. Som visades i avsnitt 2.2.3 finns 

det skäl att relatera processbarhetsteorin till multietniskt ungdomsspråk, men det är alltså inte något 

som framgår av resultatet i denna uppsats.  
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Den fjärde frågeställningen rörde romanernas lämplighet för språkundervisning. Jag menar att 

både Kadefors och Hassen Khemiris verk kan belysa hur inlärarspråket svenska som andraspråk ser 

ut och utvecklas eftersom båda författarna har med karaktärer som kommunicerar på sitt 

andraspråk. Behandlar en lärare svenska som andraspråk bör hen dock problematisera karaktärernas 

språkbruk; ska replikerna i Fågelbovägen 32 och Ett öga rött användas som kunskapskällor för 

svenska som andraspråk bör man framhålla att andraspråksutvecklingen är en komplex företeelse 

där individuella faktorer påverkar (Abrahamsson 2009:197–204). Förutom svenska som andraspråk 

kan läraren vid ett sådant undervisningsmoment även få tillfälle att diskutera gruppspråket 

multietniskt ungdomsspråk (vilket kan aktualiseras även om det är svårt att belägga att multietniskt 

ungdomsspråk förekommer i denna studies material). Denna chans bör tas eftersom språklig 

variation som följd av geografiska och sociala förhållanden ska diskuteras i skolan enligt Skolverket 

(2011:162, 169, 190). Framhålls det att de grammatiska avvikelserna i språket används av stilistiska 

skäl kan även detta diskuteras och problematiseras i gymnasial undervisning. En fråga värd att 

diskutera är hur stilgreppet kan verka stereotypiserande gentemot talarna och deras 

migrationsrelaterade språkliga variation. En annan fråga kan vara om andra stilgrepp hade kunnat 

aktualiseras av respektive författare. 

  



37 

 

6 Avslutning 

Vad som inledningsvis kan konstateras är att skönlitteratur med karaktärer som pratar 

migrationsrelaterad språklig variation inte tycks användas i någon större utsträckning i pedagogiska 

sammanhang. Man kan fråga sig om sådan litteratur ändå inte borde få ett större inflytande eftersom 

den språkliga mångfalden i Sverige har ökat de senaste decennierna. Dessutom ska lärare inom både 

svenska och svenska som andraspråk lyfta fram språklig variation i Sverige, såväl dialekter som 

sociolekter (Skolverket 2011:162, 169, 190). Därigenom skulle lärare kunna diskutera migrations- 

relaterad språklig variation med sina elever, oavsett om de läser svenska eller svenska som 

andraspråk, vilket kan vara ett led i att motverka de negativa associationer som har riktats mot talare 

av migrationsrelaterad språklig variation (jfr Bijvoet & Fraurud 2013:369). På så vis skulle man 

även kunna diskutera eventuella stereotyper som förekommer, vilket annars var ett argument för att 

litteraturen inte användes (se avsnitt 3.1.1). Jag menar att lärarna kan hitta lämpliga tillfällen att 

förena språk- och litteraturvetenskaperna i ett undervisningsmoment (jfr Ask 2012:10) om de 

genomför språkundervisning utifrån skönlitteratur. 

Att analysera skönlitterära repliker utifrån processbarhetsteorin har visat sig vara problematiskt. 

Uppträdandekriteriet har inte alltid kunnat uppfyllas, vilket är resultatet av att vissa karaktärer hade 

så få repliker. Det går därför att ifrågasätta om teorivalet är lämpligt och om något annat perspektiv 

än det kognitiva vore att föredra i en undersökning som denna. Dessutom har jag funnit att 

automatiseringsanalyser kan vara svåra att genomföra om man väljer repliker hos skönlitterära 

karaktärer. Anledningen är helt enkelt att replikerna, även om de är nog så många, kan vara 

kortfattade och därmed inte bidra till en djupare insikt i talarens språkbruk.  

Processbarhetsteorin har dessutom sina brister: en sådan är att varken semantiska eller 

pragmatiska aspekter av språket förklaras, en annan att inlärarens fonologi inte klargörs. Av dessa 

anledningar har processbarhetsteorin kritiserats (Hammarberg 2013:56). Man har dessutom 

framhållit att teorin inte visar vad som gör att andraspråksinläraren avancerar till nästa nivå och att 

inlärarens receptiva färdigheter inte kan förklaras (Abrahamsson 2009:128). Jag har ändå funnit det 

rimligt att utgå från teorin tack vare att den är så beprövad och att fokus i denna uppsats har legat på 

en aspekt, grammatiken.  

Intresserar man sig för det valda materialet finns det dock flera andra aspekter som skulle kunna 

undersökas om verkens språk ska analyseras. För att återgå till Bachman och Palmers 

kommunikationsmodell (1996:70) går det exempelvis att undersöka andra språkliga färdigheter så 

som den textuella kompetensen. Genom sociolingvistiska analyser eller en undersökning av den 

strategiska kompetensen hos karaktärerna i Fågelbovägen 32 och Ett öga rött skulle man även få en 

rättvisare bild av de kommunikativa kompetenserna som andraspråksinlärarna i romanerna besitter. 
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Att som Östman (1999) genomföra analyser av replikers allmänna diskursmarkörer eller replikernas 

lexikon är ytterligare ett exempel på en undersökning som skulle kunna göras utifrån materialet i 

denna uppsats.  

Avgränsningen i denna undersökning kan förklaras med att uppsatsens omfång inte tillåter 

analyser utöver de genomförda. Således prioriterades ett interaktionellt perspektiv bort och jag har 

därmed inte gett en fullständig bild av den muntliga performansen hos de analyserade karaktärerna. 

Jag föreslår därför att kommande undersökningar av de båda verkens migrationsrelaterade språkliga 

variation fokuserar på något av forskningsförslagen ovan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. E-post för materialinsamling 

Hej! 

Mitt namn är Per Wingård och i vår skriver jag c-uppsats i svenska som andraspråk. Jag 

undersöker i denna uppsats hur svenska som andraspråk framställs i skönlitteratur som 

används i gymnasial undervisning. Därför undrar jag om du som lärare vet ifall någon sådan 

litteratur används i undervisningen och i sådana fall vilken denna litteratur är. 

 

Av etiska skäl kommer jag naturligtvis inte att lämna ut några fakta om dig eller skolan du 

jobbar på. Alla eventuella uppgifter kommer att anonymiseras för att uppfylla 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav.  

 

Jag är mycket tacksam för svar! 

 

Vänliga hälsningar 
 
Per Wingård  
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Bilaga 2. Redovisning av automatiseringsdata 

Katerinas automatiserade strukturer i numerärt antal 

Grammatisk 

nivå 

Utvecklings-

stadium 

Precisering Korrekta 

förekomster 

Felaktiga 

förekomster 

Utelämningar 

Morfologi 

2 

Tempus 470 1 0 

Numerus 67 0 0 

Species 61 1 0 

3 

Sammansatt 

tempus 
168 0 0 

Attributiv 

kongruens 
81 0 18 

4 
Predikativ 

kongruens 
59 3 0 

Syntax 

4 

Postverbal 

negation 
68 0 

Inversion vid 

framförställt 

adverb eller 

frågeord 

24 29 

5 

Preverbal 

negation i 

bisats 

8 0 

Icke-inversion 

i indirekt fråga 
9 0 

 

Halims automatiserade strukturer i numerärt antal 

Grammatisk 

nivå 

Utvecklings-

stadium 

Precisering Korrekta 

förekomster 

Felaktiga 

förekomster 

Utelämningar 

Morfologi 

2 

Tempus 122 0 0 

Numerus 9 0 0 

Species 19 0 0 

3 

Sammansatt 

tempus 
12 0 0 

Attributiv 

kongruens 
10 0 7 

4 
Predikativ 

kongruens 
4 1 0 

Syntax 

4 

Postverbal 

negation 
2 0 

Inversion vid 

framförställt 

adverb eller 

frågeord 

3 17 

5 

Preverbal 

negation i 

bisats 

0 0 

Icke-inversion 

i indirekt fråga 
1 0 

 


